רשומות

קובץ התקנות
ז' בסיוון התשע"ז

7821

 1ביוני 2017
עמוד

תקנות הדרכונים (תיקון) ,התשע"ז1166 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2017-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת ציבורית של מפ"א)(הוראת שעה) ,התשע"ז1168 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השנייה והחמישית לחוק) ,התשע"ז1170 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השנייה והחמישית לחוק) (מס'  ,)2התשע"ז1170 ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק) ,התשע"ז1171 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,התשע"ז1171 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-

קובץ התקנות  ,7821ז' בסיוון התשע"ז1.6.2017 ,

תקנות הדרכונים (תיקון) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הדרכונים ,התשי"ב ,11952-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 6

.2

תיקון תקנה 6ב

.3
.4

בתקנות הדרכונים ,התש"ם( 21980-להלן  -התקנות העיקריות) ,בתקנה  ,1אחרי
ההגדרה "חוק הכללת אמצעי זיהוי" יבוא:
""מסמך נסיעה זמני"  -כמשמעותו בתקנה 6ג;".
בתקנה  6לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2יירשמו בעברית ובאנגלית; הכתיב באותיות לטיניות של השם הפרטי
ושם המשפחה יירשם לפי אחת מהחלופות שלהלן ,לפי בחירת מגיש הבקשה:
(א) כללי התעתיק הפשוט מעברית לאותיות לטיניות;3
(ב) מסורת כתיב השם באותיות לטיניות;
(ג) באופן המשמר את הצליל הפונטי של השם כפי שהוא באותיות
עבריות;
(ד) כתיב השם המקובל בארץ הלידה או בארץ המגורים של מגיש
הבקשה או של אחד מהוריו".
( )2במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה (5א) ,לא יירשם השינוי על גבי
מסמך הנסיעה אלא יונפק מסמך נסיעה חדש ויופיע בו הפרט לאחר ששונה;".
( )3אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים
בתקנה (5א) שנרשמו במסמך נסיעה שאינו מכיל שבב כמשמעותו בתקנה 6ב
ואשר הונפק לתושב המתגורר דרך קבע מחוץ לישראל ,רשאי עובד משרד החוץ
בנציגויות בחוץ לארץ לרשום את השינוי על גבי המסמך".

הוספת תקנות
6ג ו–6ד

בתקנה 6ב לתקנות העיקריות ,תקנת משנה (ד)  -תימחק.
אחרי תקנה 6ב לתקנות העיקריות יבוא:
"מסמך נסיעה זמני

6ג.

(א) מסמך נסיעה זמני לא יכיל שבב כמשמעותו בתקנה 6ב
ותקופת תוקפו המרבית תהיה שנה.
(ב) מסמך נסיעה זמני יינתן בלשכות רשות האוכלוסין
וההגירה כולן או מקצתן וכן באתרים נוספים לפי החלטת
ראש רשות האוכלוסין -
( )1למי שנזקק לצאת מישראל בעת קיומו של מצב
חירום מיוחד במדינה שבו לא ניתן להגיש בקשה
לקבלת מסמך נסיעה ביומטרי או להנפיק מסמך
נסיעה כאמור; לעניין זה" ,מצב חירום מיוחד"  -כל
אחת מאלה:

1
2
3
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ס"ח התשי"ב ,עמ' .260
ק"ת התש"ם ,עמ'  ;1510התשע"ו ,עמ' .23
י"פ התשס"ח ,עמ' .1428
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(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג
לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;41951-
(ב) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף
90ב לפקודת המשטרה;5
(ג) החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת
מערך משק לשעת חירום (מל"ח).
( )2למי שנזקק לצאת מישראל לצורך טיפול רפואי
דחוף או לצורך הומניטרי דחוף אחר;
( )3למי שנדרש לצאת מישראל בדחיפות במשלחת
מטעם המדינה;
( )4לחייל בשירות סדיר או בשירות קבע אשר עקב
שירותו נמנע ממנו להגיש בקשה להנפקת מסמך
נסיעה מבעוד מועד;
( )5למי שבהנפקת מסמך הנסיעה שלו אירעה תקלה
אשר אינה מאפשרת את יציאתו מישראל;
( )6למי שאמור לצאת מישראל כחלק מתא משפחתי
והוא היחיד שאין בידו מסמך נסיעה תקף;
( )7לאזרח שנזקק למסמך נסיעה לצורך כניסה
לישראל ואין הוא יכול להגיש בקשה למסמך נסיעה
ביומטרי במקום הימצאו;
(ג) ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיכו לכך
רשאי לאשר בקשה למסמך נסיעה זמני במקרים מיוחדים
נוספים אם שוכנע כי עניינו של המבקש דחוף והבקשה
מוגשת בתום לב.
(ד) עובד רשות האוכלוסין רשאי לסרב לבקשה להנפקת
מסמך נסיעה זמני אם היה יסוד סביר לחשד בדבר קבלת
תעודת זהות או מסמך נסיעה או ניסיון של המבקש לקבל
תעודת זהות או מסמך נסיעה תוך מסירת פרטים כוזבים.
(ה) תנאי להנפקת מסמך נסיעה זמני יהיה הגשת בקשה
למסמך נסיעה ביומטרי אם הדבר מתאפשר באותו מקום.
(ו) הנפקת מסמך נסיעה זמני למי שקיבל בעבר מסמך
כאמור טעונה אישור של ראש רשות האוכלוסין או מי
שהוא הסמיכו לכך.
הנפקת מסמכי
נסיעה בנציגויות
בחוץ לארץ

4
5

6ד .עד למועד שבו תחל הנפקת מסמכי נסיעה לפי סעיף  8לחוק
הכללת אמצעי זיהוי ,ינפיקו עובדי משרד החוץ בנציגויות
בחוץ לארץ מסמכי נסיעה שאינם מכילים שבב ,ותקופת
תוקפם המרבית תהיה חמש שנים ואולם לתושב המתגורר
דרך קבע בישראל יונפק מסמך נסיעה כאמור לתקופה שלא
תעלה על שנה".

ס"ח התשי"א ,עמ'  ;78התשנ"ח ,עמ' .42
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ'  ;390התשס"ה ,עמ' .966
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תחילה

.5

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בסיוון התשע"ז ( 1ביוני .)2017

ז' בסיוון התשע"ז ( 1ביוני )2017
(חמ -3-692ת)1

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת ציבורית של מפ"א)
(הוראת שעה) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (5ב)( ,ב )1ו–(ו) 15 ,ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,ולעניין תקנה  )3( ,)1(1עד ( )4ו– 2בהסכמת שר האוצר ,אני
מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה

.1

בתקופה של שנים עשר חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה ,יראו כאילו -
( )1בתקנה  1לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של
מפ"א) ,התשע"ה( 22014-להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי ההגדרה "שירות גישה
רחבת פס מנוהלת ( ")bitstream accessיבוא:
""שירות טלפוניה במכירה חוזרת"  -שיוך קו מנוי למנוי של בעל רישיון,
לצורך מתן שירותי טלפוניה על ידי בעל הרישיון למנוייו ,לרבות שירותים
מיוחדים שבעל הרישיון מעוניין בהם;
"שירותים מיוחדים"  -שירותים משלימים לשירות הטלפוניה במכירה חוזרת
כמשמעותם בפרט  14בחלק א' לתוספת השנייה לתקנות התשלומים;
"תקנות התשלומים"  -תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי
בזק) ,התשס"ז.";32007-
( )2בתקנה  2לתקנות העיקריות -
(א) בתקנת משנה (א) ,אחרי פסקה ( )6יבוא:
"()7

שירות טלפוניה במכירה חוזרת;".

(ב) בתקנת משנה (ג) ,במקום "שבפסקה ( ")3יבוא "שבפסקאות ( )3ו–(;")7
( )3בתקנה  3לתקנות העיקריות -
(א) בתקנת משנה (א) ,אחרי פסקה ( )8יבוא:
"()9

בעד שירות טלפוניה במכירה חוזרת  -סכום של אלה:
( )1רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק"" ,ט" ,"1ד "1ו–"ד"2
כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת;
( )2שיעור של  70%מהתשלום בעד השירותים המיוחדים הקבוע
בתקנות התשלומים ,שבעל הרישיון מעוניין בהם;".

__________
1
2
3
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ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ג ,עמ' .136
ק"ת התשע"ה ,עמ' .226
ק"ת התשס"ז ,עמ' .886
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(ב) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב )1על אף האמור בתקנת משנה (א) ,בעד אספקת השירותים גישה
רחבת פס מנוהלת ,המסופק ברמת חיבור ארצית וברמת חיבור מקומית,
וטלפוניה במכירה חוזרת ,יחושב רכיב התשלום "ק" פעם אחת בלבד;".
( )4בתוספת לתקנות העיקריות -
(א) בתחילתה יבוא:
"בתוספת זו" ,דקת תנועה"  -כהגדרתה בפסקה ( )3לתקנה 1א בתקנות
התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין) ,התש"ס2000-
(להלן  -תקנות קישור גומלין);";

4

(ב)

בסופה יבוא:
תשלום
בשקלים
חדשים ליחידה
בשנת 2016

תשלום
בשקלים
חדשים ליחידה
בשנת 2017

"ט"1

תשלום חודשי
קבוע בעד
אספקת שירות
טלפוניה
במכירה חוזרת

16

16

(" )10ד"1

תשלום בעד
שינוע דקות
תנועה מאת
הלקוח של בעל
רישיון אל בעל
רישיון אחר
(דקת שיחה
יוצאת)

0.016

0.016

(" )11ד"2

תשלום בעד
שינוע דקות
תנועה אל
הלקוח של בעל
רישיון מבעל
רישיון אחר
(דקת שיחה
נכנסת)

אות
היכר

"()9

.2

רכיב תשלום

התשלום
התשלום
הקבוע
הקבוע
בתקנה (3א) בתקנה (3א)
לתקנות
לתקנות
קישור גומלין קישור גומלין

יחידת
המדידה

מספר
לקוחות

דקות

דקות"

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ"ב באייר התשע"ז ( 18במאי )2017
(חמ -3-4928ת)1

צחי הנגבי
ממלא מקום שר התקשורת
1

ק"ת התש"ס ,עמ' .472
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צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השנייה
והחמישית לחוק) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים,
התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים לגבי פרט
 23לתוספת החמישית כנוסחו בסעיף  ,2בהתייעצות עם שר האוצר לגבי פרט  24לתוספת
החמישית כנוסחו בסעיף  ,2באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה
של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
השנייה

.1

תיקון התוספת
החמישית

.2

תחילה

.3

בתוספת השנייה לחוק ,אחרי פרט  21יבוא:
" .22רשות המסים בישראל".
בתוספת החמישית לחוק ,אחרי פרט  22יבוא:
" .23משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;
 .24רשות המסים בישראל".
תחילתו של צו זה ביום ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט .)2017

כ"ח באייר התשע"ז ( 24במאי )2017
(חמ -3-2948ת)1

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשס"ה ,עמ'  ;204התשע"ו ,עמ' .1219
ס"ח התשע"ו ,עמ' .1219

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השנייה
והחמישית לחוק) (מס'  ,)2התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים,
התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר האוצר ובהתייעצות עם שר הכלכלה
והתעשייה ,באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
תיקון התוספת
השנייה

.1

תיקון התוספת
החמישית

.2

תחילה

.3

בתוספת השנייה לחוק ,אחרי פרט  22יבוא:
".23

חברת תרכובות ברום בע"מ".

בתוספת החמישית  ,לחוק ,אחרי פרט  24יבוא:
2

".25

חברת תרכובות ברום בע"מ".

תחילתו של צו זה ביום ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט .)2017

כ"ח באייר התשע"ז ( 24במאי )2017
(חמ -3-2948ת)1

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
1
2
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ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשס"ה ,עמ'  ;204התשע"ו ,עמ' .1219
ס"ח התשע"ו ,עמ' .1219
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צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק),
התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים,
התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם ממלא מקום שר התקשורת ,באישור ראש
הממשלה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

.1

תיקון התוספת
הרביעית

בתוספת הרביעית 2לחוק ,אחרי פרט  28יבוא:
".29

חברת נט  4פי.אייץ'.איי .תאגיד מס' ".515132728

כ"ח באייר התשע"ז ( 24במאי )2017
(חמ -3-2948ת)1

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשס"ה ,עמ'  ;204התשע"ו ,עמ' .1219
ס"ח התשע"ו ,עמ' .1219

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים),
התשע"ז2017-
בהתאם לתקנה  6לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים
רשומים) ,התשמ"ח( 11988-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

.1

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס  2017לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר עדכון סכומים

 ,2016עודכנו הסכומים הנקובים בתוספות לתקנות ,והם מיום ה' בניסן התשע"ז
( 1באפריל  ,)2017כלהלן:

תוספת ראשונה
(תקנה )1
באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':
סוג  - 1בהיקף כספי עד

1,538

סוג  - 2בהיקף כספי עד

3,076

סוג  - 3בהיקף כספי עד

6,151

סוג  - 4בהיקף כספי עד

12,305

סוג  - 5בהיקף כספי בלתי מוגבל
קבוצת סיווג ב':
סוג  - 1בהיקף כספי עד

2,518

סוג  - 2בהיקף כספי עד

5,038

סוג  - 3בהיקף כספי עד

10,077

סוג  - 4בהיקף כספי עד

20,153

סוג  - 5בהיקף כספי בלתי מוגבל
1

ק"ת התשמ"ח ,עמ'  ;1082התשנ"ב ,עמ'  ;749התשע"ז ,עמ' .6
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קבוצת סיווג ג':
סוג  - 1בהיקף כספי עד  4,107אלף שקלים חדשים ,בענף ראשי בנייה או ביצוע
עבודות של עד  2,000מ"ר בבנייה למגורים בלבד;
סוג  - 2בהיקף כספי עד  7,425אלף שקלים חדשים ,בענף ראשי בנייה או ביצוע
עבודות של עד  3,000מ"ר בבנייה למגורים בלבד;
סוג  - 3בהיקף כספי עד  14,851אלף שקלים חדשים ,בענף ראשי בנייה או ביצוע
עבודות של עד  5,000מ"ר בבנייה למגורים בלבד;
סוג  - 4בהיקף כספי עד  29,699אלף שקלים חדשים ,בענף ראשי בנייה או ביצוע
עבודות של עד  10,000מ"ר בבנייה למגורים בלבד;
סוג  - 5בהיקף בלתי מוגבל.

תוספת שנייה
(תקנה (7א)())6
היקף העבודות שביצע הקבלן
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה
למגורים (באלפי שקלים חדשים)

הסוג

24,262

2

36,394
48,523
48,523

3

68,383
97,049
97,049

4

145,571
291,144
291,144

5

436,715
873,431
י"ח באייר התשע"ז ( 14במאי )2017
(חמ -3-638ת)2
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